“Docendo discimus”
Vacature Secretaris!
Na een lange aanloopperiode is het eindelijk zover. De baan staat! Met een kleine groep
fanatiekelingen zijn wij ruim 3 jaar bezig geweest om tot de realisatie van de baan te kunnen komen.
Hiervoor hebben wij een stichting opgericht, Stichting Survivalbaan Eastersee. Formeel kent deze
stichting een 3-koppig bestuur. Alle besluiten in aanloop van de realisatie van de baan zijn echter
genomen met de 8 personen welke de drijvende kracht zijn geweest achter de realisatie van de baan.
Het bestaan van de stichting is hetzelfde als een survivalrun, nadat de eerste hindernis is
overwonnen dient de volgende zich aan. Om deze te kunnen nemen hebben wij wederom een stukje
teamwork nodig.
Het bereiken van de eerste mijlpaal heeft binnen onze organisatie geleid tot het uitstippelen van
onze verdere koers. Hoe nu verder, en wie doet wat. Wij hebben onszelf dan ook tot doel gesteld
om de komende 6 maanden de organisatie achter de stichting te herorganiseren en gebruik te gaan
maken van een bestuur met adviescommissies. Het hart van onze secretaris gaat uit naar een plekje
binnen de trainingscommissie. Hierdoor is er binnen het bestuur op deze plek een vacature ontstaan
welke we graag met nieuwe enthousiasteling zouden willen invullen!
Wat zoeken wij:
-

Ten eerste, Je hoeft zelf zeker niet atletisch te zijn aangelegd, als je maar enthousiast bent en
affiniteit hebt met de sport;
Een spin in het web wat betreft het organiseren en notuleren van vergaderingen en
bijeenkomsten;
Het verzorgen van de inkomende en uitgaande correspondentie;
Overige voorkomende werkzaamheden
Bovenal iemand met drive en spirit om de stichting een stapje verder te brengen in onze
‘run’ naar een professionele ‘survivalvereniging’;

Zie je jezelf nou niet in bovenstaande omschrijving maar wil je wel heel graag wat doen binnen de
stichting? (dat kan van alles zijn, ook op gebied van kleding, ledenadministratie enz) meld je dan!
Zie je in jezelf wel de secretaris die wij zoeken? Neem dan zeker contact met ons op! Dat kan per mail
naar: info@sse.frl of telefonisch met Gea Vervat, 06-30970903, Of spreek ons aan op de baan.
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